KATALOG IMPREZ
TURYSTYCZNYCH
2019

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH
1. Udział w wycieczkach mogą brać udział wszyscy zainteresowani, pierwszeństwo w zapisach mają członkowie PTTK z
opłaconymi składkami (należy okazać legitymację członkowską). Dzieci i młodzież niepełnoletnia mogą brać udział pod
opieką uprawnionej osoby dorosłej.
2. Za osoby zapisane na wycieczkę uważa się osoby, które wpłaciły zaliczkę. Zaliczkę w wysokości 50% ceny wycieczki
należy wpłacić w terminie do 7 dni od dnia zapisania się na wycieczkę, wobec braku wpłaty rezerwacja ulega anulowaniu.
Reszta wpłaty musi zostać dokonana na 7 dni przed terminem wycieczki pod rygorem skreślenia z listy uczestników
wycieczki. Rezygnacja z udziału jest możliwa w terminie do 7 dni przed wycieczką, w przeciwnym razie wpłacona kwota
przepada. Zaliczka nie przepada w przypadku przedstawienia innej osoby na swoje miejsce. W przypadku zgłoszenia
mailowego należność za udział musi być opłacona na konto w terminie 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego
zgłoszenie na wycieczkę. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie rezerwacja jest anulowana
3. Na wycieczki można się zapisywać osobiście w Biurze Oddziału od poniedziałku do piątku w godz.
00
30
00
30
od 10 do 14 we wtorki i czwartki od 10 do 16 Zapisywać można się również telefonicznie nr tel (32)794 46 07
lub mailowo – pod adresem : pttk_bytom@o2.pl
4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku braku zgłoszenia we właściwym terminie
przed rozpoczęciem wycieczki minimalnej liczby uczestników gwarantującej pokrycie kosztów organizacji wycieczki.
Osoby zapisane otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
5. Cena nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
6. Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in. stosowne obuwie, kurtka
przeciwdeszczowa.
7. Trasa może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku decyzję podejmuje
prowadzący wycieczkę.
8. Wycieczki odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
9. Wycieczki wymagają dobrej kondycji fizycznej

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKI
GÓRSKIE

SPIS WYCIECZEK

WYCIECZKI GÓRSKIE
„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”
Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami…. szczyty
1/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami – Szyndzielnia – Klimczok

str.4

2/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami – Barania Góra

str.5

3/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami - Skrzyczne

str.6

4/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami - Błatnastr.

str.7

5/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami - Glinne

str.8

6/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami – Soszów – Stożek – Kiczory

str.9

7/9 Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami – Horzelica – Kotarz

str.10

WYCIECZKA GÓRSKA
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”

65 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….

Członkowie PTTK

Szyndzielnia, Klimczok

60 zł

27.04.2019

1dzień

(sobota)
PROGRAM

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30, zbiórka na Dworcu autobusowym
przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Bielska Białej.
Piesza wędrówka na trasie:

Bielsko Biała-Olszówka Górna –Dębowiec – Szyndzielnia
(możliwość zwiedzenia wieży widokowej) – Trzy Kopce pod
Klimczokiem – Klimczok – Schronisko pod Klimczokiem –
Szczyrk
(orientacyjny czas przejścia trasy to 5-6 godzin)

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW (su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa.
Trasa może ulec zmianie ze względu na
bezpieczeństwo uczestników. W takim
przypadku decyzję podejmuje prowadzący
wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKA GÓRSKA
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”

65 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….

Członkowie PTTK

Błotny …(Błatnia)

60 zł

18.05.2019

1dzień

(sobota)
PROGRAM

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30, zbiórka na Dworcu
autobusowym przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Jasienicy.
Piesza wędrówka na trasie:

ZHP Jasionki(Jaworze Nałęże) – Łazek – Czupel –
Błatna- Wielka Cisowa – Brenna
(orientacyjny czas przejścia trasy to 4-5 godzin)

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota /
przewodnika,
 ubezpieczenie NNW
(su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m.
in. stosowne obuwie, kurtka
przeciwdeszczowa. Trasa może ulec
zmianie ze względu na bezpieczeństwo
uczestników. W takim przypadku decyzję
podejmuje prowadzący wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na
warunki pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji
fizycznej
ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKA GÓRSKA
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”

65 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….
Małe Skrzyczne - Skrzyczne

Członkowie PTTK

60 zł

08.06.2019

1dzień

(sobota)
PROGRAM

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30, zbiórka na Dworcu
autobusowym przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Szczyrku.
Piesza wędrówka na trasie:

Przełęcz Salmopolska (Biały Krzyż) – Malinów Malinowska Skała – Kopa Skrzyczeńska - Małe
Skrzyczne - Skrzyczne / Schronisko PTTK - Szczyrk
(orientacyjny czas przejścia trasy to 4-5 godzin)

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW
(su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa.
Trasa może ulec zmianie ze względu na
bezpieczeństwo uczestników. W takim
przypadku decyzję podejmuje prowadzący
wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na
warunki pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKA GÓRSKA
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”

65 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….
Barania Góra

Członkowie PTTK

60 zł

13.07.2019

1dzień

(sobota)
PROGRAM

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30, zbiórka na Dworcu
autobusowym przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Wisły.
Piesza wędrówka na trasie:

Przełęcz Szarcula – Stecówka ( możliwość
zwiedzenia drewnianego kościółka pod wezwaniem
M.B.Fatimskiej )- Karolówka – Przysłop (możliwość
zwiedzania Muzeum Turystyki Górskiej PTTK na
Przysłopie wstęp wolny) -Barania Góra – Dolina
Białej Wisełki - Wisła Czarne-Fojtula
Orientacyjny czas przejścia trasy to 6-7 godzin.

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW (su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa.
Trasa może ulec zmianie ze względu na
bezpieczeństwo uczestników. W takim
przypadku decyzję podejmuje prowadzący
wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na
warunki pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKA GÓRSKA
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK
BYTOM”

65 zł
Członkowie PTTK

60 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….
Murońka, Magura Radziechowska

10.08.2019

1dzień

(sobota)
PROGRAM

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30, zbiórka na Dworcu
autobusowym przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Twardorzeczki.
Piesza wędrówka na trasie:

Twardorzeczka –Murońka - Magura
Radziechowska – Mgurka Wiślańska – Gawlas – Zielony Kopiec – Pod Malinowską Skałą –
szlakiem żółtym Lipowa Ostre lub bez szlaku przez
Kościelec w zależności od prowadzącego
przewodnika.
(orientacyjny czas przejścia trasy to 6-7 godzin)
Ze względu na brak na trasie schronisk należy
zabezpieczyć dla siebie wyżywienie i napoje na całą
trasę wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW
(su3300zł).
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa.
Trasa może ulec zmianie ze względu na
bezpieczeństwo uczestników. W takim
przypadku decyzję podejmuje prowadzący
wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na
warunki pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej
ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKI GÓRSKIE
CENA

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”

65 zł

Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….
Stary Groń

Członkowie PTTK

60 zł
14.09.2019

1dzień

(sobota)

Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW (su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa. Trasa
może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo
uczestników. W takim przypadku decyzję
podejmuje prowadzący wycieczkę.
Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej

PROGRAM
Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30,
zbiórka na Dworcu autobusowym
przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Przejazd do Brennej.
Piesza wędrówka na trasie:

Dolina Horzelica –
Bajkowym Szlakiem Utopca
do Chaty Grabowa
(możliwość zwiedzenia ogródka Bajek) - Stary Groń (wieża widokowa) –
Brenna
(orientacyjny czas przejścia trasy to 5-6 godzin)

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
14.00 we wtorki i czwartki do 16.30tel.(32) 797-46-07, e-mail: pttk_bytom@o2.pl
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto
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WYCIECZKI GÓRSKIE
CENA

65 zł
Członkowie PTTK

60 zł

„GÓRSKIE KLIMATY z PTTK BYTOM”
Wędruj, poznaj i zdobywaj z nami….
Czantoria Wielka -Czantoria Mała -Tuł

19.10.2019

1dzień
Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarem
 obsługa pilota / przewodnika,
 ubezpieczenie NNW (su3300zł).
Cena nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów
Należy zabrać ze sobą strój i ekwipunek
odpowiedni do charakteru wycieczki; m. in.
stosowne obuwie, kurtka przeciwdeszczowa. Trasa
może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo
uczestników. W takim przypadku decyzję
podejmuje prowadzący wycieczkę.

PROGRAM
Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30,
zbiórka na Dworcu autobusowym
przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15

Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.

Przejazd do Ustronia.

Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej
Wyjazd z Bytomia o godz. 7:30,
zbiórka na Dworcu autobusowym
przy ulicy Kolejowej 20 o godz. 7:15
Piesza wędrówka na trasie:

Ustroń-Polana
-Polana Stokłosica -Czantoria Wielka
(możliwość zwiedzenia
wieży widokowej po stronie czeskiej)
Czantoria Mała –Tuł –
Byłe schronisko pod Tułem
–Dzięgielów-Zamek (możliwość zwiedzenia )
(orientacyjny czas przejścia trasy to 5-6 godzin)

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
PTTK Oddział/ Bytom ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
PTTK Oddział/
ul. Kościelna
41-902
poniedziałku
do piątku
od godz. 10.00 do godz.
14.00Bytom
we wtorki
i czwartki2, do
16.30Bytom
tel.(32)od
797-46-07,
e-mail:
pttk_bytom@o2.pl
14.00 we wtorki
i czwartki
do 16.
30tel.(32)
797-46-07,
e-mail:na
pttk_bytom@o2.pl
możliwość
opłacenia
kosztów
wycieczki
przelewem
konto
możliwość opłacenia kosztów wycieczki przelewem na konto

5
10

Odział PTTK im Stefana Lachowicza w Bytomiu prowadzi działalność w
następującym zakresie:
- przyjmuje nowych członków PTTK,
- prowadzi sprzedaż znaczków i legitymacji członkowskich, znaczków Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
- prowadzi sprzedaż materiałów statutowych PTTK, szkoleniowych, regulaminów,
książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej,
- prowadzi informację turystyczną,
- przyjmuje zlecenia na zorganizowanie imprez wg potrzeby klienta, udziela porad w
zakresie organizacji wycieczek i rajdów,
- posiada kadrę z uprawnieniami: przewodnika górskiego, terenowego i pilota
wycieczek
- organizuje szkolenia przewodników i przodowników turystyki kwalifikowanej,
- jest organizatorem wycieczek i współuczestniczy w innych imprezach
organizowanych w mieście,
- jest organizatorem Konkursów i Wystaw Szopek Bytomskich,
- przyjmuje do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej,

Zachęcamy do licznego udziału w naszych I M P R E Z A C H.

